عشدٌخ اٌّثمف فً سٚاٌخ " اعبرزح اٌ" ُ٘ٛ
ٌؼًٍ ثذس

ملخص البحث
تستند هذه الورقة البحثٌة الى تقصيً صيور المثقيا الاراقيً ريً رواٌية (أسيتتذ اليوه )
للكتتب علً بدر  ،وهً تروي زاوٌة نظر جدٌد لنميتذ ثقترٌية زجهي الكتتيب ريً جبهيتق القتيت
لمواجهة مصيٌره وقيد سيحبوا اليى خنيتدر الحيرب بصيوة ( جنيود) ريً مرحلية أدبٌية مهمية ريً
تترٌخ الارار الحدٌث هً مرحلة الجٌ الشاري الثمتنٌنً ،اتجه البحث الى الكشا عن سردٌتتهت
وصيييوال اليييى تصييينٌوهت وتحلٌلهيييت ،رتبتيييدأ مييين موهيييو المثقيييا ميييرورا بت ٌييير توجهتتيييه وبٌيييتب
آٌدٌولوجٌته السٌتسٌة متقصٌت ريً اعميتر شخصيٌتق الرواٌية أوهتميت تكرسيق ريً سيلوكٌتق هيذا
الجٌ وادبٌتته ،منهت حتلة الوه النخبيوي واليوه الحيداثً رعي عين وهي الحرٌية ،مثليق ريً
مجملهت حتلة الت ٌٌب المتامد من السلطة رع عين حتلية االبتيراب ريً المكيتن التيً جرتيه اليى
الرببة رً الهرب واالنهزا الذي الحر المثقا الاراقً رً هذه المرحلة  ،كمت ساى البحث الى
الوقوا على صورته بطي روايٌيت وسيتردا اسيتذكترٌت ،مسيتجلٌت هوٌتيه السيردٌة وتقنٌتتيه الونٌية
،ومنتهٌت الى خ صة تثبق موقا المثقا من الذاق والمكتن والسلطة.
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المقدمة
الحمد هلل رب الاتلمٌن ،والص والس على اشرا المرسلٌن والمباوث رحمة للاتلمٌن سيٌدنت ورسيولنت
الكرٌ ابً القتس (محمد) علٌه ارع الص والس وعلى آله صلواق هللا علٌه اجماٌن.
وباد..
تسلط رواٌة (أستتذ الوه ) العوء على نمتذ ثقترٌة كتنق ستيد رً المجتمع الاراقً رً مرحلية أدبٌية
مهمة رً تترٌخ الارار الحدٌث هً الجٌ الشاري الثمتنٌنً ،وتتامر رً رس بنٌة ركيره الشياري عبير سيرد ميت
عتشه مجموعة من الشبتب من أ وهت ثقترٌة كتنق نتتجة عن محٌط سٌتسً عتبط ،تقوده سيلطة مركزٌية واحيد
ذاق خطتب مؤدلج وبث موجه ،ستعدق رً تصاٌد أزمة المثقا وتصنٌوتته المتالقة بنمط الا قة التً ٌقٌمهيت ميع
السلطة والذاق والهوٌة.
رنييتج عيين هييذه الا قيية ،جٌي طوبييتوي بييوعً زايييا ٌ،خليير سييردٌته ميين أوهييت ادلوجيية النخييب والحداثيية
ال ربٌة  ،ساى البحيث اليى الكشيا عنهيت والحوير ريً سيردٌتتهت وصيوال اليى تصينٌوهت وتحلٌلهيت ،رتبتيدأ مين موهيو
المثقييا مييرورا بت ٌيير مواقوييه وتوجهتتييه وبٌييتب اٌدٌولوجٌتييه السٌتسييٌة متقصييٌت رييً اعمييتر شخصييٌتق الرواٌيية
اوهتمت تكرسق رً تصررتق هذا الجٌ وانتتجه االدبً ،مثلق حتلية الهيرب واالنهيزا اليذي الحير المثقيا الاراقيً
رً مرحلة الثمتنٌنٌتق ساٌت للوقوا على صورته بط روايٌت وستردا استذكترٌت مستجلٌت هوٌته السردٌة وتقنٌتتيه
الونٌة و منتهٌت اليى خ صية تثبيق موقيا المثقيا مين اليذاق والمكيتن والسيلطة .انيتهج رٌهيت البحيث منهجيت تحلٌلٌيت
ستعد رً الكشا عن همو المثقا واركتره واتجتهتته.

موهو المثقا
تحٌ لوظة المثقا على دالالق متادد ومتنوعة ، 1اذ ان تارٌويه ميرتبط بت ٌير المواقيا وبتطيور اليرؤى
واالركتر بشك عت  .ونظرا لكثر الدراستق التً تنتولق المثقا تصنٌوت وتارٌوت  ،ومن اجي وعيع تصيور اوليً
ٌنطليير منييه البحييث ،سييوا نقييا رقييط علييى آراء ك ي ميين (انطونٌييو برامشييً) ،وآراء(جولٌييتن بنييدا) كييذل رأي
النتقد(ادورد ساٌد) رً كتتبه ( المثقا والسلطة) وسنارض هذه اآلراء بنوع من االٌجتز :

اـ المثقا الاعوي عند انطونٌو جرامشً
ٌاد جرامشً من اواي الذٌن تارعوا لموهو المثقا بشك واعح رً كتتبه ( دريتتر السيجن ) ومٌيز رٌيه
بٌن المثقا التقلٌدي الذي ٌواص را االشٌتء نوسهت من جٌ الى جٌ مث المدرس والكتهن والموظا ،والمثقا
الاعوي صتحب الوا الموكر المرتبط بصور مبتشر بتلطبقتق او المشيترٌع ذاق المصيتلح المحيدد التيً توظيا
المثقا لتنظٌ مصتلحهت  ،والمثقوون بحسب برامشً ٌمترسون دورا حٌوٌت رً تكوٌن وبنتء اآلٌدٌولوجٌتق ورً
تييدعٌ البنييتء الوييوقً للمجتمييع .2اذ ميين نتييتيج هييذا االرتبييتط الوثٌيير بييٌن المثقييا والتطييور الاصييري رييً مسييتوى
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ال ّتشكٌ ق االجتمتعٌة والماترا أن صتر المثقا رهٌن االختصتص العٌر اليذي ٌملي رٌيه الكويتء ريتقلّص بيذل
إشاتعه وصتر خطتبه محدودا رً نظت ع مً ال ٌتادى مجت اختصتصيه ،أ ّميت جمهيوره رٌتشي ّك مين عيدد محيدود
من المختصٌن رً نوس مجتله  ،رتلمثقا الاعوي الجدٌد ٌختطب مثقوت ععوٌت مثله بل ة اختصتصهمت المشتر .

ب ـ المثقا النخبوي عند جولٌتن بندا
رً مقتب التارٌا الملتز بتلوكر المتركسيً النطونٌيو برامشيً ٌ ،يدر (جولٌيتن بنيدا) ريً كتتبيه (خٌتنية
المثقوٌن) موهومت اخر للمثقا ٌمٌزرٌه بٌن نوعٌن من المثقوٌن:
النوع االو  :وه عصبة عيٌلة من الملو الو سوة مين ذوي المواهيب الوتيقية واالخي ر الررٌاية اليذٌن
ٌشكلون عمٌر البشرٌة وه مت ٌسمٌه ب(المثقوٌن المزٌوٌن) اميت النيوع الثيتنً  :رٌايده (المثقويٌن الحقٌقٌيٌن )
الذٌن ٌتمث جوهر نشتطه رً محتولة تحقٌر اهداا عملٌة  ،اي جمٌع الذٌن ٌنشدون المتاة رً ممترسة الونون
او الالو  .وال ٌهدا الى تحقٌر اهداا متدٌة ومراكز سلطوٌة علٌت.3
بٌر ان امثلة بندا تظهر بج ء "انه ال ٌوارر على الوكر القتيلة بوجود مثقويٌن منوصيلٌن كلٌيت عين الايتل
اليييواقاً  ،منصيييررٌن بكلٌيييته اليييى االهتمتميييتق ا لخٌتلٌييية ،مقٌميييٌن ريييً ابيييرا عتجٌييية  ،وٌاٌشيييون ريييً عزلييية
شييدٌد ،رتلمثقوون الحقٌقٌييون ال ٌكونييون ابييدا رييً ارع ي حييتالته النوسييٌة اال عنييدمت تحييركه عتطويية مٌتترٌزٌقٌيية
ومبتدئ الحر والاد النزٌهة رٌشجبون الوستد وٌداراون عن العاٌا وٌتحدون السلطة الماٌوبة او القماٌة" 4اذ
ال ٌجب ان ٌكون للمثقا الحقٌقً اٌة نٌة رً تحقٌر المكتسب المتدٌة والمراكزالالٌت.

ـ المثقا الهتوي عند ادورد ساٌد
ٌنييتقس سيياٌد رييً الوص ي الرابييع وتحييق عنييوان "محتررييون وهييوا " امكتنٌيية ب ي عييرور وجييود المثقييا
الحقٌقً الهتوي ال المهنً المحتيرا اليذي ٌختطيب مهن ٌّيت مثليه بل ية اختصتصيهمت إذ ال ٌمكين تصي ٌر المثقيا إليى
مجرد مهنً ال وجه له أو ععو كياء ريً طبقية ميت ال ٌهيت إالّ بيأداء عمليه  .ربي ال ّ
تحيو
شيواهد الواقا ٌّية عليى ّ
مؤجره ،ورب إقراراق الو سيوة وعلميتء االجتميتع بيأنّ عهيد المثقيا
مجرد مهنً أمٌن على مصلحة
المثقا إلى
ّ
ّ
الاتلمً قد ولّى وح ّ عهيد اأختصتصيٌٌن و اأكيتدٌمٌٌن  ،ريننّ إدوارد سياٌد ٌيؤمن بيأنّ الماررية شيرط أسيتس مين
ّ
موظا أو اختصتصً أنتجته المؤسسيتق الحدٌثية ،ريتلمثقوون
أي
شروط المثقا لكنّ ث ّمة م مح أخرى تم ٌّزه عن ّ
أرراد عنده االستاداد الوطري لممترسة رنّ ال ّتابٌر ع ّمت ٌم ّثلون  .ولا ّ تل الموتعلة التً عقدهت ساٌد بٌن (جون
أي موظيا مجهيو االسي أو بٌروقراطيً شيدٌد الحيرص مين جهية
بو سترتر) و(برتراند راس ) من جهة و بٌن ّ
أخرى كترٌة لبٌتن ررض ساٌد البتذا صور المثقا وتجرٌدهت من أباتدهت الحقٌقٌة .وهو بهذا ٌنتقد اراء كي مين
برامشً وبندا محتوال الجمع بٌن خصتيص ك الرأٌٌن.5
نصي اليى ان تحدٌيد موهيو المثقيا ـ عليى ورير االراء السيتبقة ـ ٌتطليب منيه ان ٌكيون قيو تينظ وتيتكل
بوعيو وع نٌية عيمن المجيت الايت  ،متنيتوال مطيتمح جمتعيتق ريٌسية ريً المجتميع واهيدارهت .كميت ان مثي هيذا
التوصٌا ٌقتعً مين الجمتعيتق المثقوية ان تمتلي القيدر عليى صيٌتبة االركيتر والقيو ريً الهٌمنية عليى وسيتي
جدٌد تكون قتدر على تكوٌن بداي لصور السلطة والنظت االقتصتدي والسٌتسً مات.
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ادلجة السرد
قد ٌكون ممكنت تارٌا المثقا على انه القو العتبطة التً تهيٌمن عيمن المجيت الايت ،اال انيه مين بٌير
الممكن ان ٌنطبر هذا التوصٌا على المثقا الاراقً رً المرحلة التً تنتولتهت الرواٌية اذ امتيتزق هيذه المرحلية
بظهيور جٌي مثقيا نكوصييً للسيلطة وصيياود ملحيوظ للهٌمنيية السٌتسيٌة علييى الشيتن الثقييترً اليذي تسييٌره سييلطة
الدولة ،اي ظهور مرحلة التباٌة رً اطتر توسٌع هتمشٌة المثقا الاعوي .
رالى العد من النمط الثقيترً اليذي عيرا ب ( جٌي السيتٌنٌتق )اليذي اقتيرن بسيلطة سٌتسيٌة عياٌوة بايد
انق ب ٌ 61963ظهر الجٌ الثمتنٌنً وقد انسحب من الواجهة السٌتسٌة درات لبطس السلطة التً كتنق قد احكمق
قبعتهت على كي مرارير الحٌيت ،وانشي بتلكتتبية نوسيهت ال سيٌمت شيرٌحة الشياراء اليذٌن رصيدته الرواٌية عبير
شخصٌتتهت التً مثلق مثقوت بٌر مؤسسً ،محققت قطٌاة مع التجربة الستبقة.
اذ ل تشيك عقيد االٌدلوجٌية ليدى هيذه الشيرٌحة صيراعت حقٌقٌيت بايد ان زجهي الكتتيب ريً جبهيتق القتيت
لمواجهيية مصييٌره مييدروعٌن ال مختييترٌن وقييد سييحبوا الييى خنييتدر الحييرب بصييوة ( جنييود) باٌييدٌن عيين الصييراع
االٌدلوجً اذ كتن ج همه ( الورار من الحرب او النعت السٌتسً او حركتق االحتجت السلمٌة  ،و االدمتن عليى
المخدراق  ،او التشرد والاٌس رً الحداير والنو على الطرقتق )  7جالته الكتب واالح التً تتعمنهت منوٌٌن
بتلكتم  ..هؤالء كتنوا بربتء حقٌقٌٌن بربتء عن المجتمع الذي عتشوا رٌه . 8ك هذه الظروا التً تارعوا لهيت
انتجق جٌ مثقوت متخلٌت عن رتعلٌته النعتلٌة بٌر مؤمن بموتهٌ ( القومٌة واالمة ) رقد كتن تتثٌر الحرب عمٌقيت
رً تجربته الثقترٌة التً جتءق مترارقة تمتمت مع تجربة دخوله الحرب التً عتشوا اهوالهت من خ المواجهة
الستخنة مع الموق  .ليذا كتنيق الصيراعتق ال تنطلير مين ارعيٌة سٌتسيٌة بي تقتطايق ريً محيٌط الشيار والثقترية
والرؤٌت الى الاتل واالنستن واالشٌتء  .وعلٌه ال ٌمكن ان تنظر شخصٌة مث ( عٌسى  /بط الرواٌة ) الى الاتل
الذي ٌحٌط بهت اال بوصوه كتبوست ال ٌنتهً اال بتالنتقيت اليى مكيتن اخير بٌير هيذا المكيتن اليذي ٌايٌس رٌيه  ،مكيتن
محلو لي ٌوليد رٌيه ابيدا ال ٌقطنيه سيوى الشياراء  ،ليٌس رٌيه اي عمي سيوى كتتبية الشيار .9هكيذا كيتنوا ٌوكيرون
بتلخ ص والهرب من واقاه  ،رتلشار كتن بمثتبة االدا السحرٌة االسطورٌة الوحٌد التً ستنقذه من الب د التً
ال تمتل سوى كوارث وخرايب رقط .10ومن ث ل ٌنش لوا على االط ر بمت كتن ٌيدور حيوله مين اٌيدٌولوجٌتق ،
وحركتق اس مٌة او شٌوعٌة او قومٌة رقد كتنوا متحررٌن تمتمت من رلسوة االنتمتءاق ،كتنوا متحيررٌن حتيى مين
مشتعر الكراهٌة ازاء السلطة التً تمترس االرهتب عده لٌ نهتر .كيتن جيٌ انوٌيت ورردٌيت ورردٌتيه تمنايه مين
ممترسة اي نشتط سٌتسً ب كتن ٌسخر من الملتزمٌن بموقيا سٌتسيً وٌسيخر مين اليذٌن ٌمتيدحون السٌتسية او
ٌتباون الجمتعٌة السٌتسٌة  .كتن مسلوخت عن المجتمع وقد هد رً نوسه اي نوع من التباٌية المتبتدلية بيٌن االنيت
والاتل المحٌط به.11
وهنت ٌظهر االنوصت الحقٌقً بٌنه وبٌن الجمتهٌر باد تخلٌه عين دوره القٌيتدي اليذي تكيرس ريً مشيترٌع
الثقترة واالدب كونه صتحب دور تترٌخً وتنوٌري تحرري او تقدمً تابٌري ٌرٌد ان ٌؤكد انه ( لٌسوا اقدر من
سواه رً الدرتع عن الهوٌة) 12وقد نجح علً بدر رً رصيد هيذه المرحلية التيً شيكلق البداٌية الحقٌقٌية لتصيدع
الوعً القومً للمثقا الاراقً وانوصتله عن قعتٌت الشاب وانش تله بواقاه وصيٌتبة سيؤا وجيوده ازاء الميوق
،الذي كتن ظ متبتمعت رً اعمتقه لحظة وقوره على الستتر الترابً .
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وقد دراق هذه الصور المثقا اليى الهيرب اليى اوهيت قيتدق اليى عزلتيه وكرسيق تهمٌشيه وعمليق عليى
انقطتع صلته بتلجمتهٌر مكتنت واسلوب حٌت  ،وقد تحققق هذه االوهت بٌن طٌيتق االدب الروسيً (ميت اليذي ٌحيدث
لنت ؟ نجن نحلر  ،نحلر من ب داد المادمة من هذا الزمن الذي ال ٌاجبنت الى روسيٌت ) 13محيتوال خلير حٌيت جدٌيد
بموازا الشاراء الذٌن قرأه .
وهً ركر كتنق عتبطة مين بايض المثقويٌن ل نوتيت عليى عيتل اخير ٌشيك مناطويت جدٌيدا لليتخلص مين
المحلٌة الم لقة ،لذا كتن السور لل رب وسٌلة الجتٌتز الواقع بوصوه مثتال ماررٌيت وحيداثٌت .انتهيق بيه اليى صيٌتبة
ادلوجته السردٌة بنظر كونٌة ماررٌة من مجموعة من االوهت مثلق قنتعت ٌحجب الاق عن ادرا واقاه .

المثقا راوٌت
ٌستند خطتب الرواٌة الى تدوٌن تترٌخ مجموعة من الشاراء ممن لي ٌتمكنيوا مين نشير شياره ريتهمله
التييترٌخ االدبييً  ،رعي عيين انهي جنييود رييً زميين الحييرب الاراقٌيية االٌرانٌيية مثلييوا بباييده اأنطولييوجً الصييور
الحقٌقٌة لمجتمع ستدق رٌه الصراعتق واإلٌدٌولوجٌتق المتوحشة رً مرحلة حك النظيت الباثيً الاراقيً رسيلطق
العوء على الجمتعتق الشيارٌة السيرٌة ريً الثمتنٌنٌيتق،عبر ذاكير مسيتاتد تمثي الميتد الريٌسية للمحكيً وهيً
محملة بدالالق عمٌقة النهت شهتد من اليذاق عليى اليذاق اكيدتهت شخصيٌة اليراوي بوصيوه جنيدٌت مشيتركت بتلحيدث
ركيتن الشخصيٌة الموجهية والمحيدد لمسيتراق السيرد داخي الينص  ،ري ٌقيد لنيت اال ميت ٌيراه مهميت وبيذل منحيه
المؤلا علً بدر وظٌوة اٌدٌولوجٌة بمت ٌوسره من احداث تقو عليى مرجاٌية ركرٌية تنتقيد عيمنت الظلي والحيرب
والثقترة المؤسستتٌة  ،رتلراوي هنت من صنع الكتتب متمتهٌت ماه رً هذا الجتنب  ،اي كتن قنتعت ٌابر به علً بدر
عن اركتره ورلسوته التً صٌ ق عليى ورير اركيتر ميت بايد حداثٌية تيؤمن بيتع ء صيوق التيتبع ( الجنيدي ) بوصيوه
مكونت مهمشت رً مجتمع سلطوي مهمٌن وعتبظ  .لذا صتر بتالمكيتن عيد الرواٌية عيمن سلسيلة رواٌيتق ميت بايد
الكولونٌتلٌة التً تسرد التتبع من خ اكوان هتمشٌة ظلق ختر نطتر الهٌمنة السلطوٌة.14
والنتظر رً التترٌخ الثقيترً ٌسيتطٌع ان ٌايً ان الجنيدي عبير التيترٌخ لي ٌكين بمقيدوره ـي ريً ظي الثقترية
الاسكرٌة ـ ان ٌابر عن ذاته او ٌمترس وعٌه الختص وقٌمه االنستنٌة  ،على العد من المثقا الشتعر الذي شك
خ طتب المركز  ،لذا حتو علً بدر رً ( استتذ الوه )ان ٌخلر مثقوت جدٌدا خترجت من عبيتء التيتبع ( الجنيدي )
وٌمنحه سلطة الحكً بوصوه الصتعد الجدٌد الذي ٌحتو اخرا الماررة من سٌطر المركزٌيتق ( مركزٌية الدولية
/مركزٌة ال رب )رابر متخٌ سردي قتي على اسلوب الرستي واالسترجتع تظهر( لٌلى السمت ) شقٌقة منٌير وقيد
اوكلق لشخصٌة الراوي ـ بوصوه جندي مشتر رً الماركةـ ان ٌروي لهت االحداث التً شكلق مجم الرواٌية (
طلبق منً كتتبة باض التوتصٌ والمالومتق عن تل المرحلية المهمية ريً حٌيتتً ) 15وهنيت تحدٌيدا تبيرز محتولية
المواجهة رً اقصتهت اذ ٌحتو هذا الجندي اثبتق حعوره وممترسة وعٌه الكتم عبر الكتتبة  ،رهو الراوي الذي
ٌطورهت الحقت ً بأدواق أخرى ،تنسج ميع تقنٌيتق السيرد .رويً
تلقى رستلة من روسٌت ،كتنق ذرٌاته اأولى للسردّ ،
رسييتلتهت ميين بي د بوشييكٌن ،تسييأ طتلبيية اأدب (لٌلييى السييمت ) الييراوي عيين مالومييتق وتوتصييٌ تتاليير بشيياراء
الثمتنٌنٌييتق رييً الاييرار ،كييتن الهييدا منهييت إجييراء مقتربيية بييٌن الشيياراء الييذٌن عتٌشييوا مرحليية الحييرب اإلٌرانٌيية
الاراق ٌّيية وحكي صييدا حسييٌن ولي ٌنشييروا شييٌيت ً ميين شيياره ميين جهيية ،وشيياراء روس مجهييولٌن اختبييروا حقبية
مشتبهة ودخلوا السجون والماتق ق خ الحكي السيتتلٌنً مين جهية أخيرى .وتحيدى د لٌليى ريً رسيتلتهت ث ثية مين
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أولي الشاراء :عٌسيى ،واليراوي ـ النيتجً الوحٌيد مين الحيرب ـ  ،وأخوهيت منٌير .كتنيق الرسيتلة بتبيت ً لليراوي كيً
ٌسترجع سٌر مرحلة كتملة عتس مع أصدقتيه رً متتهتتهت اذ ٌركز الكتتب على اهمٌة محتوى الوعً (بتلموقع )
رٌركز من خ الحيواراق التيً تجيري بيٌن الشيخوص عليى اظهيتر التيتثٌر الكبٌير اليذي مترسيته السيلطة والثقترية
ال ربٌة على اح ورؤى جٌ الثمتنٌنٌيتق مين المثقويٌن  .مميت ٌجاي القيترئ ٌشيهد تقيد السيرد وهوٌكشيا عين
خٌبتق هذا الجٌ (ه كذا كتنق رستلة لٌلى تباث رً ذاكرتً  ..كنق اشيار كميت ليو اصيبحق مشيلوال او مخيدرا بواي
الذاكر ذل ان الكتتبة عن اصدقتء قتلوا جمٌات امر لٌس سيه بتتتيت ..اشيار بتزمية عيمٌر  ،ان اخلير مين ميوته
قصة ) (16اش رايحة حبر الحروا على صوحة الرستلة المكتوبة بخط الٌد ،رتذهب ذاكرتً الى عتل بطته الرمتد
الى حٌت شاراء شبتب ،جنود بتالحرى اصبحوا االن رً عداد الموتى ال احد ٌايرا عينه شيٌ  ،انهي موجيودون
وكلنت ٌارا ذل  ،لكن اٌن ه ول ٌذكره اي تيترٌخ ) ٌ .17ظهير جلٌيت ان اليراوي هنيت ٌرٌيد تيدوٌن تيترٌخ منسيً
باٌدا عن التترٌخ المدون والرسمً رٌ ذهب الى تصوٌر عتل مهم ومترو ل ٌشر الٌيه التيترٌخ االدبيً المايروا
رً شًء( كنق اركير بهيذا الايتل االخير اليذي ٌنميو رجيأ  ،الايتل بٌير الماتيرا بيه واليذي ٌبيز ،رجيأ لٌهيد  ،او
لٌشك بتلتترٌخ المكتوب  ،مت سر هذه القو التً تتالر بتلمكتوب والتً ترٌد ان تمحو ك مت عداه؟).18
ٌظهر الراوي بعمٌر المتكل مسترجات ً حوادث تل الحقبة من دون ان ٌتخيذ مين نوسيه محورالرواٌية ،ري
ٌظهر اسمه رً الرواٌة سوى انه احد الشاراء الث ثة التيً تيدور احيداث الرواٌية حيوله ( كنيت ث ثية :منٌر،عٌسيى
،وانت)  ،وٌنجح رً تصوٌرركر الت ٌٌب التً طتلق المثقا الاراقً رع عن تصوٌر حتلة االبتراب المكتنً الذي
عتنييته جٌي الثمتنٌنٌييتق ،وهييً مقوليية الرواٌيية اأسييتس ،اذ نجييد شي وت بتصييوٌره ،رنكتشييا الشخصييٌتق ميين خ ي
الوصا ال من خ تطور وعٌهت أو اشراكهت رً مهمة السرد.

مأزر سردٌة االوهت
لقد استطتعق سردٌة النص التابٌر عن ازمة حقٌقٌة للمثقا نتج عنهت اوهتمت ثقترٌة تجلق رً:

 -1وه النخبة
 -2وه الحداثة
 -3وه الحرٌة
وه النخبة
تطر الرواٌة صور الوه الثقترً الذي امتد لٌهٌمن عليى ابليب شخصيٌتق الينص  ،وتتالير عليى وجيه
الخصييوص بممترسييتق ثقترٌيية اصييتبق الجٌ ي الثمييتنٌنً بنكسييتق واعطييتب عدٌييد  .ولييٌس المقصييود هنييت بييتلوه
النخبوي  ،ساً المثقا الى تنصٌب نوسه وصٌت على الحرٌة والثور  ،او رسوال للحقٌقية او قتييدا تنظٌمٌيت  ،بي
وهمه بترستقراطٌته الزايوة ونرجسٌته المتاتلٌة وتاتمله مع نوسه على نحو اصطوتيً.
وبتالمكييتن تلمييس هييذا الييوه ريييً باييض شخصييٌتق الرواٌيية الييى جتنيييب االوهييت االخييرى التييً شيييكلق
شخصٌتته الروايٌة ،اال اننت اقتعٌنت الوص بيٌن هيذه االوهيت للدراسية والرصيد البحثيً عليى اسيتس مين الهٌمنية
السردٌة  .وٌمكن تلمس هذا الوه رً مت ٌارا ب( جمتعة الستعة الختمسة).
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جمتعة الستعة الختمسة
وهيييً نخبييية ثقترٌييية متاتلٌييية تيييؤمن بتلقدرٌييية وبتلايييتل الميييتورايً وال ٌبيييً وتمثييي الطبقييية البرجوازٌييية
االرستقراطٌة التً تكتب الشار الرؤٌوي التجرٌدي عبر زٌتد مايدالق االنحيراا الل يوي بوسيتي االٌحيتء والرميز
االسطوري لخلر حتلة من ال موض والت رٌب واالٌهت والتمرد المتالر بتلحركية السيرٌتلٌة التيً ظهيرق بيتلارار
وكتنق على قنتعة ان الشار بتستطتعته احداث الت ٌٌر االجتمتعً والوكري ل نستن .وبدا اععتؤهت متتثرٌن برواد
مدرسيية ررانكوييورق ميين الييذٌن ٌنحييدرون ميين طبقييتق برجوازٌيية بنٌيية واق ي مييت ٌمكيين قولييه عيين سييلوكه انييه
20
(نخبوي) ،19انتهق نهتٌة متستوٌة عت 1987
ٌظهر هذا الوه باد ان بدق ركر المثقا حتم قعٌة سٌتسٌة تخوق ،ال سٌمت باد ان كيتن ثمية اجمتعيت
قيد تشييك لييدى البييتحثٌن ان (المثقييا الاراقييً حتييى نهتٌيية السييباٌنٌتق ميين القييرن المتعيً هييو ذو تجربيية سٌتسييٌة
راسخة ) 21اال انه باد هذا التترٌخ قد رقد انتمتيه السٌتسً وبٌير توجهيه الوكيري لٌنسيحب مين الشيترع السٌتسيً
الى ستحة النشتط الثقترً واالدبً المحض .مرتبطت بوكر النخب الثقترٌة الاتلمٌة التً عزلق نوسهت بوصوهت ثقترة
مبتاد عن الثقترة السطحٌة وٌظهر ذل رً شخصٌة (د .ابراهٌ )الذي ناته اليراوي ب ( الشيتعر ال رٌيب االطيوار
وهو جندي طبٌب رً وحد المٌدان الطبً 22وٌطلر علٌيه (اليدكتور رتوسيتوس) النيه (ٌيود ان ٌكيون رتوسيق اخير
ٌساى الى اكتنته اسرار الوجود والقبض على موتتٌح الحٌت وحي ل يز الكيون) 23اليا دٌوانيت شيارٌت ختصيت ٌيدعى
انتشٌد ( وٌاده دٌوانت رذا) .24حٌث تظهير رببية بتلتميتٌز عين عتمية النيتس ،تؤكيدهت طرٌقية ك ميه المتكلوية ،رهيو
ٌييتكل بتلوصييحى وٌشييدد علييى مخييتر االصييواق ،وقييد در المثقوييون رييً الاييرار علييى اسييتخدا هييذه الطرٌقيية مييع
متحدثٌه  .ل ٌكن د .ابراهٌ طبٌبت وحسب انمت اختتر اٌعيت دراسية التنجيٌ ( ولقيد شيتع االٌميتن بتلتيترٌخ وعيوال
المتوراء والصورٌة والسحر اٌت الحرب ) 25وٌاد المؤسس ( جمتعة الستعة الختمسة ) 26وقد شتع عن هذه
الجمتعة انهي ٌحبيون الازلية وٌحبيون كي ميت هيو سيري وتيتملً وهي ال ٌعيحكون ابيدا ،هي عمٌقيون وٌتايتطون
دراستق صابة وتجرٌدٌة تثٌر رعبت مبهمت عبر صور الموق المتادد الذي تطرحه اشياتره ( الشيًء ال رٌيب رٌيه
انه كتن ٌمجد الحرب  ،قت ان الحرب عظٌمة النهت تحرر الموق من النظر السيرٌة ليه  ،رمشيتهد الانيا المتحيرر
هً عصٌتن عتر عد الحٌت  ،وهً تابٌر عن التمرد على التجدٌا وااللتحيتر بتلخيتلر  ،ريتلموق ليٌس سيٌيت هيو
خ ي ص  ...المييوق شييًء برٌييزي مث ي الجيينس والطاييت والشييراب  ،لييذا رييتلحرب عييرورٌة ) .27بهييذه االوهييت
التجرٌدٌة حتو ابراهٌ الهرب من واقايه الميتزو ومين دوره اليذي قٌعيته السيلطة بيتوامر عسيكرٌة قعيق عليى
اوهتمه وحٌتته مات  ،وعبثت حتو ان ٌنقذ نوسه بتلشار الذي لي ٌشيوع ليه بربتيه ريً زمين الحيرب ولي ٌنجيه مين
لحظة اعدامه وهو الطبٌب.
امت ( منٌر) رٌمث الطبقية البرجوازٌية ذاق التيرا االرسيتقراطً االستاراعيً ،و ٌؤكيده اليراوي بقوليه( :
كتنق البٌتنو رً المنز ذاق صوة استاراعٌة اكثر ممت هً رنٌة ذل اننيت لي نير احيدا ٌايزا علٌيه )، 28كيتن منٌير
ٌاٌس رً منز جمٌ مصم على طراز مختلط بٌن نمط الامتر الروسٌة وبٌن النمط الاراقً لٌمث حتلة االنسجت
بٌن رو امه الروسٌة االص والرو الاراقٌة لوالده مجدي السمت الذي تزو امه رً مرحلة دراسته رً جتماة
موسكو رً الستٌنٌتق .تحتو عتيلته استاراض ثرايهت الطبقً من خ المنيز الوخي واالثيتث ( بٌيتنو ،مجموعية
كبٌر من الكتب الروسٌة القدٌمة والحدٌثة ،خزرٌتق روسٌة ...الخ) 29وهو احد الشاراء الث ثة الذٌن ميتتوا ريً
الجٌس .كتن منٌر ذا وجه رؤٌوي،عٌنته حتدتت الذكتء وله نظر قوٌية كتنهيت ازدراء متايت كيتن شخصيت ٌخٌي الٌي
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انه رور الك ،وله طبٌاة استق لٌة عجٌبة  ،رلدٌه شاور انه لي ٌايد بحتجية اليى ان ٌتلقيى عين االخيرٌن درسيت او
تجربة النه ٌتوه رً نوسه انه قد عتنى ك التجترب .
والحيير كييتن لسيياً السييلطة رييً تييذوٌب االنسييتن دورا رييً خليير اعييراا ثقترٌيية تتاليير بصييور االدبييتء
وادواره ووظتيوه  ،بمانى ادر اسهمق رً صٌتبة شخصٌتق االدبيتء وسيلوكٌتته التيً ارادق ان تحيٌط نوسيهت
بهتلة من االهتمت والتاتلً متمثلة برو نرجسٌة تيؤمن بثقترتهيت الخصوصيٌة ونخبوٌتهيت الوكرٌية واالدبٌية ( كيتن
منٌر واثقت من دوره الشاري ازاينت  ،وحٌنمت اقد الٌه اي ورقة ٌعع خطوطت بتلحبر االحمر تحق باض الكلمتق )
 30كتن ٌيؤمن بيدور رسيتلً ال ٌتالير بتلنعيت السٌتسيً وال الثيوراق الوطنٌية انميت بيدوره الموجيه للثقترية االدبٌية
والشارٌة م رقت بنرجسٌته ل ٌكن ٌرٌد التحدث عن اي شتعر سواه ،وال عن اي قصٌد سوى قصٌدته،كتن مثيتال
للمثقا الخصوصً 31الذي ٌقد نصيتيحه مين برجيه الايتجً رٌتوجيه بتلنصيتيح الصيدقتيه بيتلقو  ( :عليٌك كتتبية
الصٌغ بشك عووي  ،اٌتك من االستخدامتق الل وٌة المتداولة ) 32محركت بلٌون والده اثنتء حدٌثه.رارعت م تدر
تخومه الطبقٌة  .ومن هنت كتنق اشكتلٌة النخب الثقترٌة " ذل ان النخبوٌة قد الق الى الازلة والهتمشٌة  ،وانتجق
التوتوق واالستبداد ،بقدر مت جسدق االصطوتء والنرجسٌة لدى النخب الثقترٌة"  33االمرالذي احيدث ازمية المثقيا
،والمقصود بتالزمة هنت " :رقدان المصداقٌة الوكرٌة ،والوتعلٌة النعتلٌة" ، 34وٌتجلى رقدان المصداقٌة رً منٌر
الذي تظتهر بتنه ٌارا الل ة الروسٌة وٌترج منهت االان الشار الذي ٌترجمه رً واقع االمر كتن ٌؤلوه ارتجتال.35

الوه الحداثً
كتن تتثٌر الحرب رً تجربة شاراء الثمتنٌنٌتق الذٌن التحقوا بتلخدمة الاسكرٌة كبٌيرا وملحوظيت ،ادى اليى
ان ٌشهد هذا الجٌ اندرتعت ملحوظت رً مجتهٌي التجرٌيب الحيداثً بمحويزاق مختلوية كتنيق بمثتبية وسيٌلة هجيو
على الواقع الم رر رً واقاٌته  .36ممت اوقاهي ريً مصيٌد الحداثية التيً جيرته اليى تألٌيه النميوذ ال ربيً ريً
تاتمله مع موتهٌ الحرٌة والهوٌة .
وٌبدو ان تيتثر هيذا الجٌي بتلثقترية االوربٌي ة وال سيٌمت الروسيٌة وانبهيتره بهيت اوقايه ريً ازمتيه الحقٌقٌية
المتمثلة بوه الممتثلة مع ال رب بتعتبتره مصدر الحداثة  .وهو من اشيد االوهيت حجبيت واكثرهيت اعتقية للمثقيا
عيين خليير االركييتر  ،اذ ٌبقييى المثقييا اسييٌر النمييتذ المسييتمد ممييت انجزتييه الثييوراق الماررٌيية والثقترٌيية االوربٌيية
واتختذه موقوت تباٌت بتلكتم .37
على اننت البد من االعتراا اوال :ان مث هذه الحداثة تتكون ريً شيروط ازمتهيت وانسيداد ارتقهيت رتظهير (
باد االنتكتستق واالزمتق التً تصٌب امية ميت  .....وتينهض نخبهيت الثقترٌية والنقدٌية واالبداعٌية بطير ميت نسيمٌه
عتد بتالشكتلٌتق النتجمة عن هذه االنتكتستق وتبحث رً كٌوٌة التكت من جدٌد والتوحد ل نطي ر ) .38لقيد اعتقيد
المثقا الاراقً انه ال ٌستطٌع مجتبهة الواقع السٌتسً واالجتمتعً مجتبهة حقٌقٌة لذا خير عين االطير التقلٌدٌية
متمردا ،وابترب عن محٌطه الذي ٌنتمً له وخر على مت هو متاترا علٌه من ماٌترٌة توصٌوٌة عبر تهدٌ مت
تاترا علٌه الاق الجماً  .ان مث هذا الوه الحداثً ٌظهر بوعو داخ الرواٌة رً ( جمتعة بهٌة الشارٌة ).

جمتعة بهٌة الشارٌة
39

وتتكون من عشر اشختص قيتموا بتشيكٌ حركية شيارٌة اطلقيوا علٌهيت اسي ( بهٌية) ( كتنيق جمتعية
بهٌة ررٌقت سرٌت انتتجه علنً ولكن تجماه واجتمتعتته سرٌة ورً ظتهره وبتطنه بٌر سٌتسً  ...وعمله جميتعً

9

بتلكتم ).40وقد انقطاق هذه الجمتعة باٌدا عن الموروث الشاري المؤسسيتتً مشيكلة حلقية شيارٌة جدٌيد تتسي
بحداثة مستمد من عصر االنوار اذ نلحظ موقوت تباٌت بتلكتم لل رب مرتبطت بتلمصطلح النقدي المترج من ال رب
الٌنت اذ ٌتركزاهتمتمه بوعو ريً كثير المجي ق المانٌية بيتالدب ال ربيً وترجمتتيه  ،وقيد اتسياق رقاية تيتثره
بتالخر وحولته اليى موعيوع ( انتميتء الٌيه) وهيو تيتثر ٌختليا عين تيتثر شياراء التواٌلية ريً البيداٌتق واهتميتمه
بتلشار االوربً  ،وقد عرض الكتتب علً بدر هذا االخت ا بحبكة سردٌة محكمة ريً احيد المشيتهد التيً تحيدثق
عن ع قة "عٌسى بنتز التركمتنٌية "وال سيٌمت ريً المشيهد اليذي اسيمته (تنيتقض ) اذ عيرض رٌيه حتلية االنتقيت
الجٌلً من الشار الحر الى قصٌد النثر ببنٌة درامٌة جسدتهت الا قة التً تجمع (عٌسى بنتز ) وهوٌرصد تحو
المكتن الى ( صراع بٌن شاور حر واخر مقٌد  ،وسٌساى ك وعً من هيذٌٌن اليوعٌٌن اليى السيٌطر عليى االخير
41ررصد تقتطع وعٌٌن شارٌٌن ل ٌنطلقت من ارعٌة سٌتسٌة بي تقتطايت ريً محيٌط الشيار والثقترية والرؤٌيت اليى
الاتل واالنستن والكون.
وقد بٌن الكتتب هذا االخت ا من خ اهتمت جمتعة بهٌة الملحوظ بقصٌد النثر وميت عرريق بيه مين خروقيتق
ل وٌيية رييً جسييد اليينص اعتقييتدا ميينه ان مجتبهييه الواقييع ال تييت اال بييتلخرو عيين االطيير االبوٌيية واختييرار التقلٌييد
والتمرد على قواعد الل ة عبر ب لة من الرموز والتهوٌمتق رً محتولة الخ ص من قٌيوده ريتتجهوا اليى الرميز
االسطوري والصورً والتولٌدي لا قته بتلمشتك النوسٌة التً تكتنوه .مميت قيتده اليى الوقيوع ريً مجموعية مين
االوهت مثلق ادلوجته الوكرٌة واالجتمتعٌة وانتهق به الى االحتوتء بتلجنود الوترٌن او الهتربٌن مين الحيرب
والهتمشٌٌن والمرعى والماوقٌن ممن اطلير عليٌه برولٌتترٌيت الصيحة  ،رصيناوا عتلميت كيتم ريً الظي اذ ظي
ابلبه منسٌٌن ومجهولٌن ول تطله الشهر االدبٌة ،وظلوا م حقٌن من قب السلطة لذا(ل ٌكن قرار الورار من
الحرب قرارا سه ،ومع ذل هرب عٌسى وهرب كتظ سلمتن وهرب ستل خٌون وهرب ابيراهٌ محسين وهيرب
علً عبتس ...واالخرون من جمتعة الكتتب والمسرحٌٌن رً الجبهة واصبحوا ٌتخويون ريً المدٌنية  ..عيتل كتمي
رً اللٌ ٌصناه الورارٌة المثقوون بموازا عتل كتم رً الصيبت تصيناه السيلطة) 42انتهيى مصيٌره رٌهيت اليى
االعدا جمٌات بتهمة الهرب مين الجيٌس اثنيتء الحيرب  .هكيذا مثليق جمتعية بهٌية التيترٌخ التحتيً المهميس اليذي
عتنته مثقوو الجٌ الثميتنٌنً المسيحور بيتلحرب و الم تيرب عين عتلميه والمهيووس بتطلاتتيه الحداثٌية ريً زمين
الحرب والميوق والاتمية  .وخٌير مين ٌمثي هيذه الجمتعية داخي الينص كيتن الجنيدي المهيووس بوكير الهيرب مين
الجٌس (عٌسى ).

شخصٌة عٌسى
مث (عٌسى) شخصٌة الشتعر الم تمر البتحث عين الخي ص والشيهر عبير الهيرب اليى بي د اخرى،برتيه
اوهتمه بتنه ( حتى عٌسى ذاته  ،الجندي الورار  ،سٌتحو رً ال رب الى شيتعر عظيٌ  ،اليى شيتعر عليى الطيراز
ال ربً " مت نتقصه اي شً لٌكون بربً"؟) ،43كتن استتذ الوه االو االمر الذي حدا بمنٌر ان ٌطلر علٌه لقب (
برورسور الوه )  (44سٌصد ال ربٌٌن بمظهره الستحر  ،بشحوبه  ،بتنتقته الوذ  ،بطتبايه االرسيتقراطً  ،بوكيره
الونطتزي المتوحس  ،بتطواره الاجٌبية الخترقية ) 45متشيبهت بيتلروس وااللميتن مايت ،منولتيت مين المحسيوس اليى
المدر ومن التجرٌدي الى التكوٌنً مهووست بتلشار ٌملؤه الشاور بتالبتراب والنوً ( كتن ٌشيار بيتبتراب كبٌير
وتقزز من مجتمع ال ٌمكنه ان ٌقد له تجترب شبٌهة بمت ٌقدميه مجتميع باٌيد لشياراء اعجيب بهي  ،قيرأه وتمثي
حٌتته  ،قرأه وعرا ك شًء عنه  ،كتن ٌشار بتنه ٌاٌشون ماه ٌ ،تنوسه وٌحل بهي وٌايرا عينه اكثير
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ممت ٌارا اي واحيد اخير عينه  ...كيتن ٌحويظ توتصيٌ دقٌقية تتالير بم بسيه واكلهي وشيربه وع قيتته  ..ال
ٌاررهت اال مؤرخو سٌره ) 46كتن مقلدا للحٌت التً ٌقراهت وكتن تقلٌيد الحٌيت التيً ٌقرأهيت تصي اليى حيد التطيتبر
الستخر لدرجة انيه حيتو تصيحٌح سيٌرته الذاتٌية او تلوٌقهيت واسيتاترتهت مين تجيترب الشياراء االوربٌيٌن 47كسيرا
للسٌر التترهة التً عتشهت ك جٌله تل السٌر الاتدٌة  ،اذ كتن ٌبحث عن تجترب جدٌد بٌر موجيود ريً مدٌنتيه
اذ لٌس رٌهت مت ٌلهمه وعلٌه ان ٌبتاثهت من نوسه رتستء  ،ه ٌمكنه ان ٌخترع ك هذه الصور وهورً البتتوٌن؟،
االمر الذي حدا به الى قطٌاة تتمة مع مجتماه كتن ٌوكر بمدٌنية عظٌمية مثي المدٌنية التيً عيتس رٌهيت بيودلٌر او
الٌوق ولٌس رً ب د الوقر الحقٌقً ،حٌث ( ال ابرا وال كنتيس قوطٌة وال حتنتق ررنسٌة وال صور رنطتزٌة وال
اجواء بٌتورسكٌة ،مث تل الموجود رً شار بودلٌر ورامبيو ومتالرمٌيه) 48منبهيرا ومتصيلبت ريً عبتدتيه لل يرب
ومركزٌت ه ( حٌنمت كنت نتحدث عن المركزٌة ال ربٌة وانش ت ال رب بنوسه كمركز منتج وهوامس مقلد ومستهلكة
 ..كتن عٌسى ٌنور من هذا الحدٌث وٌقو " متذا ٌعر اوربت لو كتنق مركزا انهت مركز عظيٌ انهيت الصيور التيً
حلي بهيت كي المصيلحٌن واالنبٌيتء والموكييرٌن هيً وحييدهت القيتدر عليى تقييدٌ تجربية لشيتعر وخٌييتال لونيتن وقصيية
49
عظٌمة لروايً )
تمٌز اسلوبه الشياري بتلاجتيبٌية والسيحرٌة اذ كتنيق موجية الواقاٌية السيحرٌة تجتيت الجٌي الثميتنٌنً بقيو  (،ال
ٌاتيرا بييتلرو الشيرقٌة ابييدا  ،بي ال ٌاتيرا ان للشييرر روحييت اصي )ٌ 50رٌييد ان ٌاييٌس اح ميه بقييو بٌبٌيية او
سحرٌة اراد ان ٌحص على ل ة ل تكن ل ية ماتصيرٌه ( ميت كيتن ٌرٌيده هيو رسيتلة تجتوزٌية للمانيى  ،للمعيمون
شًء من المحسوس بٌر ملموس باٌيد عين المانيى الواعيح الن المانيى ٌنبيق عليى اليدوا وسيط القتتمية والقيبح
عٌسى ٌرٌد ان ٌنأى بنوسه من السكن القيذر وسيط المايتنً والمعيتمٌن  ،رتلكلميتق تحٌي اليى االٌيدٌولوجٌت  ،اليى
االركتر الى االٌمتن بٌنمت هو ٌنزع مث الشار الى التجرٌد الى الهندسة الى الورا ،الى البٌتض الى الموسٌقى ٌرٌيد
رموزا ال توسٌر لهت  ،اشتراق ترتد دومت الى عتل ختلد ومطلر ) 51كتن شك نٌت مثتثرا بتلشك نٌٌن الروس( حلو
عٌسى الثقترٌة تبدا بتلشك وتنتهً به ) 52كتن من جمتعة الون للون باٌدا عن ك مت هو سٌتسً حيتو ان ٌكتيب
رواٌة شبٌهة برواٌة الجرٌمة والاقتب متتثرا بدستٌورسكً محتوال تحوٌ البتتوٌن الى بطرسبر ،االمر الذي جيره
للوقوع رً وه اكبر من وه الحداثة الزايا الذي تقمصه وهو وه الحرٌة .

وه الحرٌة
حتو عٌسيى رسي صيور ليه تمٌيزه مين بٌيره وتجاليه متويردا ريً مجتمايه ،ريً حيٌن ان التويرد ال ٌقيود
بتلعرور الى الحرٌية الحقٌقٌية، 53وبحسيب ارٌي ريرو انيه عنيدمت التكيون هنيت ظيروا اقتصيتدٌة واجتمتعٌية
وسٌتسٌة منتسبة لتحقٌر الوردانٌة رقد تختوً عمتنتق الشروط الممكنة بتلتدرٌج وتتحو الحرٌة الى ثق ال ٌمكن
احتمتله ،ورً هذه الحتلة ٌحدث انهزا مخرب وهدا او عد توارر وانسجت مع الحرٌة 54وهو مت ٌوسر لنت مٌو
عٌسى نحو السرقة عندمت اراد ان ٌشتري كتتبت ال ٌمتل ثمنه ( وجد عٌسى الورصية سيتنحة  ،تقيد خطيوتٌن ميت
بجسده كمن ٌجلب شٌيت ستقطت منه ،وبلمح البصر خطا الكتتب ووعاه تحيق ماطويه وخير  ،ريً الطرٌير تلويق
مرتٌن اخر سٌجتر من جٌبه وعاهت رً رمه اشالهت وانطلر الى المنز ) 55وهنيت تقودنيت الرواٌية للتسيتؤ عين
موعوع اخ ر الحرٌة واخ ر الابودٌة كمت ٌطلر علٌهت د .عبد هللا ابراهٌ رً كتتبه التخٌ التترٌخً 56او بمانى
ادر االخ ر والحرٌة
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لقد ررع سترتر الحرٌة الوردٌة الى مقت القٌمة االخ قٌة والكونٌية المطلقية التيً تحيت علٌهيت تجيتوز كترية
الحدود سيواء تلي التيً ترتيٌ هيت االٌيدٌولوجٌتق والروحتنٌيتق أو تلي التيً تعياهت الاليو  .مؤكيدا ا ن الحرٌية هيً
القٌمة الوحٌد التً تصدر عنهت القٌ االخرى ،لذا ال نجد حٌن ٌدعً عٌسى رببتيه الجتمحية ريً اميت الحرٌية
سيوى انييه ٌهييرب منهييت الننييت نشييهد تخلٌييت واعييحت عين ذاتييه الحقٌقٌيية وتقمصيت ملحوظييت لشخصييٌتق اكثيير اسييتق ال
رٌندمج ماهت للحصو منهت على القيو التيً ٌوتقيدهت او ٌشيار انيه ال ٌمتلكهيت .هيذه االلٌية هيً نتيت خطيتب ثقيترً
عتبط وسلو سٌتسً قماً ال عق نً رنراه ٌقليد ال يربٌٌن ريً ازٌيتيه وطرٌقية ك مهي وم بسيه االمير اليذي
قتده الى االبتراب مع ربط ك ذل بتوج ٌه اخ قً ونوسً ولٌس رقيط ولٌيد الظيرا االقتصيتدي كميت عنيته ميتركس
ولٌس نتت الصراع الجنسً كمت عنته رروٌد انمت نتت امور وجودٌية شخصيٌة الطيتبع اجتمتعٌية المنشيت كميت ٌيرى
ررو .والحت انه بقدر مت تنتوً الحرٌة ٌزداد االبتراب  .ومت وقع رٌه عٌسى مت هيو اال وعٌيت ختطييت وليد انطبتعيت
بتنه حرا وهً اشتر ال تخط ابدا الى كونه مستلبت ،ان شاور عٌسى بتن علٌه اٌجيتد مانيى لوجيوده ادى بيه اليى
اخت ر حرٌة موهومة بباض التصررتق والسلوكٌتق التً تمثلهت  ،محتوال خلر نيوع مين الحرٌية الوردٌية ولٌسيق
الجمتعٌيية المتمثليية بحرٌيية الشيياوب ٌؤٌييد ذلي ررعييه لوكيير المنظمييتق الجمتهٌرٌيية و المؤسسييتق بجمٌييع اشييكتلهت
الدٌنٌة او السٌتسٌة او االجتمتعٌة او االخ قٌة او بٌرهت(مت ٌهمه حقٌقة وواقات هو مت ٌحس وٌشار به بشك انً
ومييت ٌشييار بييه هييو حتجتتييه الختصيية الحتجييتق النييتس وال امييور الوقييراء وحٌييتته وال البرجوازٌييون وام كه ي وال
االحزاب و ال اي ش من هذا القبٌي  ،ميت كيتن ٌهميه هيً تلي االشيٌتء التيً كيتن ٌنظير نحوهيت المثقويون عليى انهيت
توتهتق طتلمت هً ال ترتقً للوا رً التترٌخ بٌنمت كتن عٌسى ٌسخر من ك را رً التترٌخ ).57
ٌؤكد المؤلا هنت ،على صور جدٌد للمثقا ل تتلوهت الستحة الثقترٌة الاراقٌة من قبي وهيً شخصيٌة المثقيا
الووعيوي واالنازاليً بٌير المكتيرث لقعييتٌت الجميتهٌر عليى العيد ميين المثقيا الاعيوي .58رويً راي عٌسييى ان
المشيروع الييذي تبشير بييه هيذه المؤسسييتق هيو مشييروع عبودٌية علييى اليدوا مهمييت زعميق خي ا ذلي  ،نظييرا الن
المؤسسيتق ال بيد ان تحجيير االريراد وتحيوله الييى اشيٌتء ،وانهيت كتذبيية قطايت عنيدمت تييدعً اليدرتع عين الحرٌيية الن
المؤسسة هً نقٌض الحرٌة بتلعرور  .لكن المؤسسة لدى شتعرنت عٌسى ال تقتصر على االحزاب والمنظميتق ،
انمت تمتد الى مجمي نظي الحٌيت ،بتعتقيتده ان ركير الحرٌية المطلقية هيذه كوٌلية بتعتقية االٌيدٌولوجٌتق اللٌبرالٌية،
نتسٌت ان تحقر الحرٌة الوردٌة قد ٌدرع الباض الى الركون الى هتمشٌته االجتمتعٌة.
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قطتا البحث
توارر لدى البتحث جملة من االستنتتجتق مت ٌمكن توصٌوه رً قسمٌن:
االو ٌ /تالر بطروحتق الكتتب داخ الرواٌة  ،وقد رصد رٌه االتً:
1ـ صت ،علً بدر اركتره ورلسوته على ورر اركتر ميت بايد حداثٌية تيؤمن بيتع ء صيوق التيتبع مؤكيدا والد مثقيا
جدٌييد خييتر ميين عبييتء التييتبع ( الجنييدي ) بوصييوه الصييتعد الجدٌييد الييذي ٌحييتو اخييرا المارريية ميين سييٌطر
المركزٌتق.
2ـي رصييد البداٌيية الحقٌقٌيية لتصييدع الييوعً القييومً للمثقييا الاراقييً وانوصييتله عيين قعييتٌت الشيياب  ،وابتاييتده عيين
النظرٌتق االٌدٌولوجٌة ،رع عن انش تله بواقاه وصٌتبة سؤا وجوده ازاء الموق .
3ـي صييور علييً بييدر حتليية الهٌمنيية السٌتسييٌة للسييلطة الباثٌيية ميين خي تصييوٌرركر الت ٌٌييب التييً طتلييق المثقييا
الاراقً رع عن تصوٌر حتلة االبتراب المكتنً الذي عتنته جٌ الثمتنٌنٌتق ،وهً مقولة الرواٌة اأستس.
4ـ رصد علً بدر ركر كتنق عتبطة من باض المثقوٌن ل نوتت على عتل اخر ٌشك مناطوت جدٌدا للتخلص من
المحلٌة الم لقة ،هً السور لل رب بوصوه وسٌلة الجتٌتز الواقع و بوصوه مثتال ماررٌت وحداثٌت .
الثتنًٌ /تالر بشخصٌتته المثقوة رً متن الرواٌة وطراير تقدٌمهت :
1ـ مثقوو علً بدر ٌنتمون الى الطبقة الوسطى( االنتلجٌسٌت) ،وقد اختتره لٌحملوا اركتره رببة رً لوق االنظيتر
لهذه الطبقة وتسلٌط العوء علٌهت.
 -2ان مثقوييً علييً بييدر شخصييٌتق مسييتلبة وم ربيية و مهزوميية  ،وبٌيير رتعليية رييً محٌطهييت رب ي انه ي نييتقمون
ورارعون وٌدعون الى الحرٌة.
3ـ ي عتنييق شخصييٌتق علييً بييدر ميين اوهييت ثقترٌيية متنوعيية شييكلق ازمتهييت الحقٌقٌيية منهييت :وه ي النخبيية المتمث ي
بتالرستقراطٌة الزايوة والنرجسٌة المتاتلٌية ووهي الحداثية اليذي قتدهيت اليى التقلٌيد االعميى للثقترية ال ربٌية ووهي
الحرٌة التً جسدق رردانٌة الجٌ الثمتنٌنً وانوٌته بمت دعى الٌه مين حرٌية رردٌية ولٌسيق جمتعٌية تمثي حرٌية
الشيياوب ٌ ،ؤٌييد ذلي ررعييه لوكيير المنظمييتق الجمتهٌرٌيية و المؤسسييتتٌة بجمٌييع اشييكتلهت الدٌنٌيية او السٌتسييٌة او
االجتمتعٌة او االخ قٌة او بٌرهت.
4ـ ي جسييدق شخصييٌتق الرواٌيية اهتمتمييت ملحوظييت بصييور المثقييا الووعييوي واالنازالييً ،بٌيير المكتييرث لقعييتٌت
الجمتهٌر هتملة صور المثقا الاعوي .
 5ـي عرعييق هيذه الشخصييٌتق بطرٌقية السييرد اليواقاً كمييت اعتميد الكتتييب ريً تقييدٌمهت اسيلوب الوصييا ،رنكتشييا
الشخصٌتق من خ الوصا ال من خ تطور وعٌهت أو اشراكهت رً مهمة السرد.
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ٌٕ 28ظش  :اٌغٍطخ ٚعٍبعخ إٌجز اٌٙجشاد اٌثمبفٍخ ِثال ،د.حّضح ػٍٍٛي ،ص60-71
 22اٌشٚاٌخ ،ص22
22

َ ،ْ.ص71

،ْ.َ 21ص22
 ،ْ.َ 27ص22
 26ثٕظش  ،ْ.َ :ص21
 ،ْ.َ 25ص71

14
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 22ا٘ٚبَ إٌخجخ أ ٚمذ اٌّثمف ،ػًٍ حشة ،ص81
 ، ْ.َ 21ص80
ٌٕ 27ظش اٌشٚاٌخ ،صٚ67صٚ62ص20-12
 26اٌشِٛص اٌزٌٍٛذٌخ ػٕذ شؼشاء اٌزغؼٍٍٕبد  ،د.وشٔفبي اٌٛة  ،ص.17
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Abstract
This research paper is based on the fact the image of Iraqi intellectuals in
"professors illusion novel" for the writer Ali Badr, the novel tells new perspective
angle cultural models , the writer thrown on the battlefield to face their fate, and
been pulled into the trenches of the war in (soldiers) in important literary stage in
Iraq's modern history is eighth stage Generation poetic, turn Search to reveal
narrative down to compile, analyze, and he began in the concept of cultured
through change orientations and the absence of political ideology to tracing in
the depths of the characters of the novel illusions intensified in behaviors and the
literature of this generation , like the illusion elitist and illusion modernist as well
as the illusion of freedom represented in its entirety the case of deliberate trance
by the authority as well as the alienation in place which dragged him to the desire
to escape and defeatism which holding the Iraqi intellectuals at this stage, also
sought Search to stand in his own image as a novelist hero and memorial narrator
to appearance identity narrative and art techniques to the conclusion that which
prove position of the cultured from himself, place and power.
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